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ZAŁĄCZNIK NR 9 
 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie Gminy Moskorzew” 
ZPF.271.2.2013 

 
 

I. Opis przedmiot zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy Moskorzew z miejscowości: Moskorzew, Chlewice, Jadwigów, Damiany, Chlewska Wola, 
Perzyny, Mękarzów, Dalekie, Tarnawa-Góra, Przybyszów, Chebdzie, Lubachowy – gromadzonych w sposób selektywny 
jak i zmieszany, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, wprowadzonego uchwałą nr XXI/360/12 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2012 – 2018 oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Moskorzew. 

 
2. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstałych na terenie nieruchomości 

niezamieszkałych oraz powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całości odpadów komunalnych wytworzonych na 

nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, a w szczególności: 
• zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych - kod odpadu 20 03 01; 
• papier, tektura - kod odpadu 15 01 01, 20 01 01 
• szkło - kod odpadu 15 01 07, 20 01 02 
• metale - kod odpadu 15 01 04, 20 01 40 
• tworzywa sztuczne - kod odpadu 15 01 02, 20 01 39 
• opakowania wielomateriałowe – kod odpadu 15 01 05,  
• meble i inne odpady wielkogabarytowe - kod odpadów 20 03 07; 
• odpady remontowo – budowlane i rozbiórkowe - kod odpadów 17 01 07; 
• odpady ulegające biodegradacji - kod odpadu 20 01 08, 20 02 01 
• przeterminowane leki- kod odpadu 20 01 31*, 20 01 32. 
• chemikalia i akumulatory – kod odpadu 20 01 34, 20 01 29*, 20 01 30 
• zuŜyte opony – 16 01 03 
• odpady niewymienione w innych podgrupach – kod odpadu 20 03 99 

4. Odbiór zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i 
odbywać się będzie na podstawie odrębnie przeprowadzonej procedury. 

 
5. Zamawiający określa częstotliwość wywozu odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia: 

 

Rodzaj 
odpadów 

Nieruchomości w 
zabudowie 

jednorodzinnej 

Nieruchomości w 
zabudowie 

wielorodzinnej 

Punkt 
Selektywnej 

Zbiórki 
Odpadów 

Komunalnych 

Apteki 

Zmieszane Jeden raz w miesiącu Jeden raz w miesiącu ----- ---- 

Szkło; 
Papier, tektura; 
Metale, tworzywa sztuczne, 
opakowania 
wielomateriałowe; 
Odpady ulegające 
biodegradacji; 

Jeden raz w miesiącu Jeden raz w miesiącu ----- ---- 

Chemikalia, akumulatory; 
Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe; 
ZuŜyte opony 

2 razy w roku w 
terminie określonym 
w harmonogramie 

2 razy w roku w 
terminie określonym 
w harmonogramie 

3 razy w okresie 
zamówienia 

---- 

Odpady budowlano-
remontowe i rozbiórkowe; 

Odbiór odpadów 
gromadzonych w 
odpowiednich 
kontenerach 
dostarczanych przez 
Wykonawcę na 
zgłoszenie właściciela 

Odbiór odpadów 
gromadzonych w 
odpowiednich 
kontenerach 
dostarczanych przez 
Wykonawcę na 
zgłoszenie właściciela 

------ ---- 

Przeterminowane leki ----- ----- ------ 
3 raz w okresie 
realizacji 
zamówienia 

 
6. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie 

odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu karty przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, 

recyklingu lub unieszkodliwienia. 
8. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia udostępnia (dla nieruchomości zamieszkałej) pojemniki/kontenery/worki do 

gromadzenia odpadów komunalnych na okres obowiązywania umowy. Koszt wyposaŜenia nieruchomości w 
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pojemniki/kontenery i worki leŜą po stronie Wykonawcy. Pojemniki/kontenery po zakończeniu świadczenia przedmiotu 
umowy pozostaną własnością Wykonawcy. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadkach uszkodzenia pojemników/kontenerów (podczas 
realizacji zamówienia) przez właściciela nieruchomości lub Wykonawcę. 

10. Wykonawca w przypadku uszkodzenia pojemnika/kontenera do składowania odpadów lub zaistnienia innej przyczyny 
uniemoŜliwiającej lub utrudniającej z nich korzystanie, zobowiązany jest do dokonania ich wymiany, w terminie 7 dni od 
dnia powzięcia informacji o takiej potrzebie, z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku uszkodzenia pojemnika/kontenera 
podczas eksploatacji kosztami będzie obciąŜona strona, która doprowadziła do takiego stanu rzeczy (bez udziału 
Zamawiającego). 

11. Zabudowa jednorodzinna 
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów 
komunalnych. 
1) Wykonawca w ramach umowy z Zamawiającym dostarczy pojemniki o pojemności 120 L ,240 L w ilości niezbędnej 

do gromadzenia i odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej w zabudowie 
jednorodzinnej. Na pojemnikach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Zamawiającego i Wykonawcy. 
Szacunkowa ilość nieruchomości określa pkt.VII. 
Pojemniki w dniu odbioru odpadów, właściciel nieruchomości wystawi przed posesje. 

2) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Gminy Moskorzew, będzie się 
odbywać w systemie pojemnikowo -workowym. Wykonawca będzie bezpłatnie dostarczał pojemniki i worki do 
nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej z zastrzeŜeniem, Ŝe przy pierwszym dostarczeniu 
Wykonawca dostarcza i po 3 worki dla kaŜdej z frakcji odpadów oraz pojemnik 120 L/240 L na odpady 
pozostałe z segregacji. 

Wprowadza się 6 rodzajów worków: 
• niebieski – na odpady z papieru i tektury; 
• biały– na odpady ze szkła bezbarwnego 
• zielony – na odpady ze szkła kolorowego 
• Ŝółty - na odpady z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych 
• brązowy – na odpady ulegające biodegradacji  
• czarny lub szary - na pozostałe odpady 

Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. 
Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: 

- materiał – folia polietylenowa LDPE, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków; 
-pojemność: 60L i 120L; 
- oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, dodatkowo na 
workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy. 
 

3) Odbierając odpady segregowane, Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie przekazać uŜytkownikowi 
nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej lub pozostawić na terenie tej nieruchomości, worki w 
kolorze i ilości odpowiadającej, co najmniej ilości odebranych worków. 

4) Worki i pojemnik w dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi przed posesję. 
12. Zabudowa wielorodzinna 

Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowo / kontenerowy zbiórki odpadów 
komunalnych. 
1) Wspólnota mieszkaniowa w Moskorzewie - 3 bloki, liczba osób zamieszkałych 104, jedno miejsce gromadzenia 

odpadów – selektywna zbiórka odpadów  
Wykonawca w ramach umowy z Zamawiającym dostarcza pojemniki/kontenery o pojemności od 120 L do 10m3, do 
gromadzenia i odbioru odpadów segregowanych w ilości 1 kontener/pojemnik na kaŜdą z frakcji odpadów. 
Do gromadzenia odpadów segregowanych będzie obowiązywał system kolorowych pojemników. Kolorystyka 
pojemników winna odpowiadać kolorystyce worków opisanych dla zabudowy jednorodzinnej w pkt. I.11.2 lub 
kontenery/pojemniki winny być opatrzone napisem określającym frakcje odpadów gromadzonych w poszczególnych 
pojemnikach: 

•  Pojemnik niebieski – z napisem papier i tektura; 
•  Pojemnik biały– z napisem szkło bezbarwne 
• Pojemnik zielony – z napisem szkło kolorowe 
• Pojemnik Ŝółty – z napisem metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 
• Pojemnik brązowy – z napisem odpady ulegające biodegradacji  
• Pojemnik czarny lub szary – z napisem pozostałe odpady 

Kontenery/pojemniki po zakończeniu świadczenia przedmiotu umowy pozostaną własnością Wykonawcy. 
2) „Oficyna” Moskorzew – 1 budynek, liczba osób zamieszkałych 30. 
Wykonawca w ramach umowy z Zamawiającym dostarczy pojemniki/kontenery o pojemności od 1100 L, do 
gromadzenia i odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w ilościach zapewniających funkcjonowanie systemu. 
Kontenery/pojemniki po zakończeniu świadczenia przedmiotu umowy pozostaną własnością Wykonawcy. 

13. Wykonawca w ramach umowy z Zamawiającym zobowiązany będzie dostarczyć do aptek po 1 pojemniku o 
pojemności min. 50 L do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków. Ilość aptek, z których będą odbierane 
przeterminowane leki – 2 (Moskorzew, Chlewice). Pojemniki po zakończeniu świadczenia przedmiotu umowy pozostaną 
własnością Wykonawcy. 

14. Wykonawca w ramach umowy z Zamawiającym zobowiązany będzie dostarczyć do nieruchomości zamieszkałych w 
zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej na indywidualne zgłoszenie pojemniki/kontenery w ilościach 
niezbędnych do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku prac 
niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie wytycznymi określonymi w § 9 ust. 7 i 8 Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew  

15. Sposób odbioru odpadów komunalnych: Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: 
a) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego, 
b) w terminach wynikających z ustalonego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego harmonogramu 
odbioru, 
c) niezaleŜnie od warunków atmosferycznych. 
d) z kaŜdej nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy, do której moŜliwy jest dojazd posiadanym 
sprzętem technicznym, 
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16. Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, Wykonawca jest zobowiązany 
do kontroli rodzaju odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika/worka. W przypadku, właściciela 
nieruchomości, który złoŜył deklarację o selektywnym sposobie gromadzenia odpadów, nie gromadzi ich w ww. sposób, 
Wykonawca będzie odbierał wszystkie odpady z nieruchomości jako zmieszane i zobowiązany będzie powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. Przed zabraniem odpadów Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną, która potwierdza 
zastrzeŜenia Wykonawcy dotyczące nieprowadzenia zbiórki w sposób selektywny i przekaŜe ją Zamawiającemu w formie 
papierowej. 

17. Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady wielkogabarytowe, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed 
swoimi nieruchomościami zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem. 
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 2 razy w roku. Wykonawca w ramach umowy z Zamawiającym 
jest zobowiązany do zorganizowania odbioru ww. odpadów z przed posesji właściciela nieruchomości w roku 2013 i 
2014. W okresie między „wystawkami” mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Lubachowach – „buchta”. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego 
stanu sanitarnego, w szczególności do uprzątnięcia i odbierania odpadów komunalnych z miejsc ich gromadzenia, w tym 
takŜe tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 

19. Wykonawcę obowiązuje: 
1) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi 
odbieranymi z terenu nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych, 
2) zakaz mieszania odpadów zebranych na terenie Gminy Moskorzew z odpadami zebranymi 
na terenach innych gmin, 
3) zabezpieczenie przewoŜonych odpadów komunalnych przed wysypaniem w trakcie transportu. W przypadku 
ich wysypania w trakcie transportu wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów. 

II. Zagospodarowanie odpadów. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przekazania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych dla regionu trzeciego w uchwale Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego nr XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla 
województwa świętokrzyskiego” 2012 – 2018; 
2) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z 
hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 17, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli przed przekazaniem odebranych selektywnie 
odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do 
przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania – odpady o kodzie 19 12 12, przeznaczone do składowania, 
muszą zostać przekazane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, o 
których mowa w pkt. 1). 
3) prowadzenia ewidencji odpadów określonych w ramach realizacji Umowy z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osiągnięcie poziomu recyklingu przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku 
następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło na poziomie, co najmniej: 
1) w roku 2013 – co najmniej 12% - odnosi się do ilości zebranych odpadów opakowaniowych 
przez Wykonawcę w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013r.; 
2) w roku 2014 – co najmniej 14%, 
z zastrzeŜeniem, Ŝe poziom będzie obliczony na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645). 

3. Weryfikacja osiąganych przez Wykonawcę poziomów recyklingu, wykonywana będzie przez pracowników 
Zamawiającego na podstawie przekazywanych kwartalnych sprawozdań przez Wykonawcę. 

4. W przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku 
innymi metodami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 645) 
Zamawiający obciąŜy Wykonawcę karą umowną, a Wykonawca zobowiązuje się naliczoną karę bezspornie zapłacić 
Zamawiającemu. 

 
III. Sprawozdanie i inne obowiązki informacyjne. 

1. W ramach dokumentowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych objętym 
niniejszym zamówieniem oraz w związku z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w Ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot realizujący usługę zobowiązany jest do waŜenia wszystkich 
odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze samochodowej w miejscu przekazania odpadów 
komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, celem ich dalszego zagospodarowania w sposób określony w 
rozdziale II ust. 1 pkt. 1) i 2) 

2. Wykonawca jest zobowiązany do bieŜącego przekazywania informacji dotyczącej adresów nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy lub na których powstały odpady komunalne, a których adresy nie są ujęte w bazie danych 
prowadzonej przez Zamawiającego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przekazuje niezwłocznie Zamawiającemu w formie elektronicznej 
potwierdzonej formą pisemną. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania w formie papierowej i elektronicznej kwartalnych sprawozdań o 
których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2012r., poz.391) 

 
IV. Częstotliwość odbierania. Harmonogram. 

1. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w przepisach 
Uchwały nr XXIV/118/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowanie tych 
odpadów 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych 
miejscowości Gminy Moskorzew, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów oraz wymagań określonych w 
Uchwale nr XXIV/118/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowanie tych 
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odpadów 
3. Pierwszy harmonogram odbierania odpadów komunalnych obejmujący okres od dnia 01-07-2013r. do dnia 31-12-

2013r. powinien zostać opracowany przez Wykonawcę i przedłoŜony Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni od 
dnia podpisania umowy na wykonywanie usługi. 

4. Kolejny harmonogram odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych powinien zostać 
sporządzony przez Wykonawcę i przedłoŜony Zamawiającemu do akceptacji na 30 dni przed początkiem roku 
kalendarzowego i obejmować okres od dnia 01-01-2014 r. do ostatniego dnia określonego w umowie na świadczenie 
powyŜszej usługi. 

5. Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramu w sposób zapewniający regularność i powtarzalność odbierania 
odpadów komunalnych, tak by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować i przygotować pojemniki z odpadami 
komunalnymi do ich odbioru przez Wykonawcę. 

6. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: 
1) powinien zostać sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do 
konkretnych dat/terminów odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem 
zamówienia, 
2) nie powinien zawierać Ŝadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności reklam itp. 

7. Wykonawca powinien przyjęty przez Zamawiającego harmonogram umieścić na własnej stronie internetowej i 
eksponować go przez cały okres, na jaki został przygotowany. Zamawiający równieŜ umieści taki sam harmonogram na 
własnej stronie internetowej. 

8. Przygotowany i opublikowany harmonogram obowiązuje w okresie, na jaki został ustalony. W przypadku 
nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów 
komunalnych. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do bieŜącego poinformowania o zaistniałych zmianach 
/korektach/ Zamawiającego i właścicieli nieruchomości. 

9. Harmonogram, co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu wszystkie nowe projekty lub zmiany harmonogramu w formie pliku „Word” lub „pdf”. Zamawiający 
zaakceptuje harmonogram lub przedstawi własne uwagi i propozycje zmian lub uzupełnień w terminie 7 dni licząc od 
następnego dnia od daty jego otrzymania. Wykonawca w terminie 7 dni wprowadzi zaproponowane uwagi, zmiany lub 
uzupełnienia w harmonogramie oraz przedstawi poprawioną wersję harmonogramu do akceptacji Zamawiającego. 

 
V. Wymagania dla Wykonawcy związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

1. Wykonawca obwiązany jest do spełnienia następujących wymagań formalnych: 
1) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art.9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Moskorzew, w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia; 
2) posiadania zezwolenia na transport i zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2010r., nr 185, poz.1243) lub zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane na 
podstawie art.41 uutawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21). 
3) posiadania na dzień 01 lipca 2013 roku umowy zawartej z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, określoną dla regionu trzeciego w w/w dokumencie, umoŜliwiającym z dniem 01 lipca 2013 r. 
przekazywanie odebranych zgodnie z niniejszą Umową zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania. 
4) posiadania bazy transportowo-magazynowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz. 122) 
5) posiadania sprzętu niezbędnego do wykonywania przedmiotu umowy określonego w SIWZ– zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz. 122) 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej następującymi pojazdami: 
1) dwa pojazdy przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych; 
2) dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; 
3) jeden samochód, do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować środkami transportu, bazą 
magazynowo transportową i potencjałem osobowym gwarantującym stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług 
odbioru i zagospodarowania odpadów. 

4. Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu zgodnie z 
przepisami o ruchu drogowym. 

5. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takich samych parametrach 
techniczno- eksploatacyjnych. 

6. Pojazdy powinny być odpowiednio oznakowane nazwą firmy, danymi do kontaktu oraz napisem adekwatnym do 
przeznaczenia „odpady komunalne” dla odpadów zmieszanych i „surowce wtórne” dla odbioru odpadów segregowanych. 

 
VI. Inne obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

I. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr.25,poz.150 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz.391) oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie art.9d ust.2 ustawy z 
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012r., poz.391); 
2) wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym 
i nie stwarzającym innych nieopisanych niedogodności dla mieszkańców Gminy Moskorzew; 
3) okazania na Ŝądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających właściwe wykonywanie przedmiotu 
umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającegowymaganiami i przepisami prawa; 
4) ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, 
powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
5) odebrania na własny koszt pojemników/kontenerów z terenów nieruchomości Gminy Moskorzew, po zakończeniu 
realizacji zamówienia. 
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VII. Szacunkowa liczba nieruchomości i osób zamieszkałych z terenu Gminy Moskorzew, z których będą odbierane 
odpady komunalne 

 

Lp. Miejscowości Liczba nieruchomości 
Liczba 

zamieszkujących 
Zabudowa jednorodzinna 

1. Moskorzew 130 310 

2. Perzyny 8 23 

3. Chlewice 214 489 

4. Tarnawa-Góra 80 200 

5. Mękarzów 64 187 

6. Przybyszów 32 124 

7. Chebdzie 31 97 

8. Dalekie 17 51 

9. Lubachowy 50 138 

10. Chlewska Wola 63 199 

11. Jadwigów 31 116 

12. Dąbrówka 20 49 

13. Damiany 42 106 

Razem: 782 2089 

Zabudowa wielorodzinna 

Moskorzew 3 budynki 
(w tym 41 lokali 
mieszkalnych  
Oficyna – w tym 12 lokali 
mieszkalnych  

104 
 
 
30 

Razem 4 budynki, 53 lokale 
mieszkalne 

134 

Uwaga: Zamawiający przewiduje sezonowy (w miesiącach czerwiec do wrzesień) wzrost liczby 
zamieszkujących w przedziale od 30 do 50 osób.  

 
 
VIII. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, przewidywana do odebrania od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Moskorzew w okresie zamówienia (01.07.2013-
31.012.2014) 

 

Rodzaje odpadów Masa (Mg) 

Szacunkowa suma odpadów komunalnych, które 
wykonawca jest zobowiązany do odbierania określona 

przez zamawiającego na podstawie przekazanych 
danych prze firmy odbierające odpady komunalna i 

deklaracji. 

250 

 
IX. Inne dane charakteryzujące zamówienie 

1. Powierzchnia gminy Moskorzew wynosi 71,29 km2. 
2. Liczba mieszkańców Gminy Moskorzew  zameldowanych na dzień 31.12.2012r. wynosi 2872 osób. 
3. Z 651 deklaracji złoŜonych przez mieszkańców na dzień 28.05.2013r wynika ,Ŝe liczba osób zamieszkałych w Gminie 

Moskorzew wynosi 2193 osób. 
4. Liczba właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne w 2012r wynosiła 553. 
5. Z deklaracji złoŜonych przez mieszkańców na dzień 28.05.2013r wynika, Ŝe 530. w tym wspólnota mieszkaniowa (3 

bloki) właścicieli nieruchomości będzie segregować odpady, a 121 właścicieli nieruchomości gromadzić będzie 
odpady komunalne bez segregacji. Ponadto 165 właścicieli nieruchomości nie posiada kompostownika. Dane 
pochodzą od 83% właścicieli nieruchomości. 

6. Ze sprawozdań przedsiębiorców odbierających odpady terenu Gminy Moskorzew wynika następująca ilość odpadów 
komunalnych za 2012r: 
- odpady komunalne zmieszane: 78,65 Mg 
- papier i tektura 0,2, tworzywa sztuczne 0,5 Mg, szkło 0,5 Mg, inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 1,06 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 0,5 Mg, opakowania ze szkła 1,7 Mg, opakowania z tektury 
i papieru 0,2 Mg,  

7. Orientacyjna długość dróg na terenie Gminy Moskorzew, przy których znajdują się nieruchomości zamieszkałe, z 
których będą odbierane odpady: 
- drogi krajowe - ok. 9 km 
- drogi powiatowe – ok. 25 km 
- drogi gminne - ok. 95 km 

8. Przewidywany wzrost obiektów do pobytu ludzi: 
- budynki jednorodzinne – 10 szt. w okresie zamówienia 
- budynki wielorodzinne – 0 szt. w okresie zamówienia 

 
UWAGA!: 
Ilość wytworzonych odpadów jak i inne dane wymienione w zestawieniach z pkt. VII i VIII nie są zaleŜne od 
Zamawiającego. Ustalone ilości szacunkowe będą ulegały zmianom stosownie do rzeczywistej ilości nieruchomości, 
ilości mieszkańców, ilości i rodzaju odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości. 


